SUPLEMENT DEL FULL PARROQUIAL

L A VA L L D E L E S E S G L É S I E S
Anglès · Bonmatí · Constantins · La Cellera de Ter · Osor
Sant Julià del Llor· Santa Maria del Coll · Sant Martí Sapresa
21 de NOVEMBRE de 2021 - DIUMENGE de CRIST REI

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 19’30h a Anglès
- 19’30h a La Cellera de Ter
DIUMENGE MATÍ
- 9’00h a Anglès
- 10’30h a St Martí Sapresa
- 10’30h a Osor
- 12’00h a La Cellera de Ter
DIES FEINERS
- 8’30h a Sant Miquel d’Anglès
(dimarts i dijous)
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)
(dilluns, dimecres i divendres)

Horari dels
serveis parroquials
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56
DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 9 a 12 del matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
“CAMINAR JUNTS”, AMB QUI?
Aquests dies tota l’Església es mou entorn del “SÍNODE” que el papa Francesc ha posar en marxa. Se’ns diu que “sínode” significa “caminar junts”.
Tots sabem què vol dir caminar junts: vol dir fer colla, sentir-se acompanyat,
no anar sol. Caminar junts vol dir ajustar el meu pas al pas dels altres.
La pregunta que ens sorgeix ara és: AMB QUI ? Amb qui acostumo a caminar? Amb qui he de caminar?
Tractant-se d’una reflexió que ens fem des de les comunitats cristianes, ens
semblarà normal caminar junts:
amb la gent que ens trobem a celebrar la Missa
amb els pares i infants de la Catequesi
amb les famílies que porten els fills a batejar
amb les famílies que ploren un difunt
amb els malalts que són visitats assiduament
amb la gent gran que no surt de casa i reben regularment la Comunió
amb els immigrants que reben ajuda de Càritas
amb els grups d’adults que reflexionen sobre l’Evangeli i la vida cristiana...
Però, ... i amb els que no venen a Missa, ni ens demanen cap Sagrament? I
amb els infants que no van a catequesi ni volen fer la 1ª Comunió? I amb els
malalts i gent gran a qui ningú visita? I amb els que desconeixen completament l’Evangeli? I amb el jovent que viu al marge de Déu i de la religió? I amb
els pobres que no s’atreveixen ni a demanar ajuda? ... qui fa camí amb ells?
El Sínode ens convida a mirar, amb ulls crítics, les experiències de la nostra
vida. No pas a mirar-nos al mirall amb autocomplaença, sinó a mirar al nostre
entorn i veure si som capaços de caminar junts amb la gent real que ens trobem pel camí de la vida.
Som Església i fem camí procurant que ningú quedi al marge.

DESPATX PARROQUIAL
LA CELLERA
Dimecres, de 10 a 12 matí.
Pl. Església, 7
17165 La Cellera de Ter
Tel. 972 421 664
parro-cellera@telefonica.net

Evangeli
A l’evangeli hi veiem que Pilat pregunta a Jesús: “Ets tu el rei dels jueus?”
Jesús respongué: “La meva reialesa no és cosa d’aquest món.”
Jesús predicava l’inici d’un nou model de societat, una nova manera de
relacionar-nos els uns amb els altres.

No es tracta d’una república ni d’una monarquia. No
és una democràcia ni una dictadura. Però l’anomena el
“Regne de Déu”.
Com que Déu és AMOR, aquest nou model de societat que proposa Jesús només tindrà un manament:
“ESTIMEU-VOS”.
I Jesús n’és el Rei, el que va al davant, el que obre
camí, el que condueix el poble amb l’exemple de la seva
vida.
Per això ens pot dir: “Estimeu-vos com jo us he estimat”.

AGENDA
Dilluns, dia 22.

CONFERÈNCIA sobre el “SÍNODE”. A les 8 h del vespre al Centre Cultural Parroquial de LA CELLERA.

Dimarts, dia 23. LA CELLERA.

Reunió del Grup de “VIDA CREIXENT”. A les 4 h de la
tarda a la Rectoria.

Diumenge, dia 28.

Comença el TEMPS d’ADVENT.

VIDA DE LES PARRÒQUIES
- BONMATÍ.
Ens ha deixat la FRANCISCA ALSINA CLOPËS, a l’edat
de 101 anys. Havia nascut a Fogars de Monclús (Vallès
Oriental), ha viscut a Bonmatí, i ha mort a Bescanó, el
dia 14 de Novembre. Era vídua de Miquel Pujolràs Martí.
- ANGLÈS:
Ens ha deixat en JOAN MIQUEL COLOMER, a l’edat de
89 anys. Havia nascut a Anglès i ha mort a Anglès el dia
14 de Novembre. Estava casat amb Maria Güell Valentí.
També ens ha deixat l’ESPERANÇA FAUCHS ROURA.
Tenia 69 anys. Havia nascut a Girona, ha viscut a Anglès
i ha mort a Salt, el dia 17 de Novembre. Estava Casada
amb Enric Borrell Giralt.
Que el Senyor els hi doni un descans ben merescut.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
20, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Esposos Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín / Francisca Alsina Clopés (aquesta
setmana).
(19’30 h., Anglès), Celbr. Paraula.
(19’30 h. La Cellera) - - 21, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Dolors Pruenca / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Maria Font Pèlach i família / Esposos
Josep Mª. Tomàs Dalfó i Pilar Tomàs Fort / Joan Miquel
Colomer (aquesta setmana) / Esperança Fauchs Roura
(aquesta setmana).

(10’30 h, Sant Martí), Roser Bosch Horta i família.
(10’30 h. Osor - Celbr. Paraula) Pels socis difunts del
Casal de la Gent Gran que ens han deixat en aquests
anys.
(12 h. La Cellera) - - - -

24, dimecres
(La Cellera, 7 h tarda) José Cabero González, Guadalupe Cabero Martínez i Bernardino Cabero Cabero.
---

27, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Mn. Àngel Pla Masó (2on aniv.) / Esposos Joan Fontané Figareda i Tàrsila Marcos Villarín.
(19’30 h., Anglès), Esposos Casilda Reverter i Joan Xifre, i família / Pere Pèlach i Família Reverter-Talleda.
(19’30 h. La Cellera) Celbr. Paraula

28, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles / Joan Esqueu Dalmau (2on
aniv.) / Maria Font Pèlach i família / Enric Castañer Tarrés
(1er aniv.)
(10’30 h, Sant Martí), Celbr. Paraula.
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) Montserrat Juanhuix, Josep Vila i Enriqueta Carreras.

RECORDEM:
DEMÀ, DILLUNS, tenim una CONFERÈNCIA
molt important per entendre
QUÈ ÉS EL “SÍNODE”.

